عکاسی برای والدین در مرخصی  ،پیشرفته
در این دوره شما به سطح باالتری از عکاسی کودک دست خواهید یافت .شما یاد می گیرید که عکس های حرفه
ای تری از کودک خود بگیرید و با ویرایش های ساده تصاویر بهتری را ثبت کنید.
ما همچنین در طول این دوره از یک استودیوی عکاسی بازدید خواهیم کرد و با نحوه عکاسی کودک در
استودیو بیشتر آشنا خواهیم شد.
هدف از این دوره
شما یاد خواهید گرفت که چگونه می توانید با استفاده از ابزارهای ساده تصاویر بهتری از فرزندان خود
بدست آورید .همچنین با روش ها و ترفندهایی که عکاسان حرفه ای به کار می برند آشنا شده و سطح عکاسی
خود را ارتقا دهید.
این دوره به چه کسانی توصیه میشود؟
این دوره برای شما که در مرخصی برای گذراندن وقت با فرزندتان هستید و می خواهید گامی دیگر در عکاسی
با تمرکز بر عکاسی از کودک یا خانواده خود بردارید ،در نظر گرفته شده است.
آیا برای وارد شدن به این دوره نیاز به داشنت اطالعات عکاسی میباشد؟
این دوره برای کسانی است که دوره مقدماتی ما را گذرانده اند یا دانش پایه ای در زمینه عکاسی دارند  ،در
واقع  ،یعنی می توانید دوربین خود را با تنظیمات دستی  ، ISO ،دیافراگم  ،سرعت شاتر و اندازه گیری
نوردهی اداره کنید.
محتوای این دوره
* در این دوره ما با تمرین و عمیق شدن در تنظیمات دوربین ،قدرت عکاسی خورد را افزایش میدهیم.
* ما به یک آتلیه عکاسی مراجعه می کنیم و یاد می گیریم منابع نور را بهتر بفهمیم و ببینیم چگونه میتوان
تصاویر خوبی از کودک شما بدست آورد.
* ویرایش آسان تصویر و نحوه گرفنت عکس های بسیار خوب با تلفن هوشمند
* ما در مورد نحوه استفاده از صفحه بازتابنده و نور  LEDصحبت می کنیم

*در طی نشست های مشترک ،در مورد تصاویر شما بحث و گفتگو میکنیم تا شما بتوانید تصاویر خود را
بهتر ارزیابی کنید

به چه ابزاری برای وارد شدن به این دوره نیاز است؟
دوربین شخصی خود که امکان تنظیمات دستی )منوال( را دارا باشد تا بتوانید دیافراگم و سرعت شاتر را به
صورت جداگانه تنظیم کنید.
شما عکس های خود را به صورت دیجیتالی برای برسی ارائه میدهید .شما نیاز به یک زیر انداز نرمبرای کودک
خود که بتواند بنشیند و یا دراز بکشد دارید .همچنین امکان بهمراه آوردن یک پرستار کودک جهت کمک به
شما در طول دوره را دارا میباشید.
روش تدریس
این دوره ها در شهرهای از پیش تعیین شده و معموال در پایان هفته برگزار میشود.
این گروه در حال حاضر از تعداد محدودی شرکت کننده تشکیل میشود ،بنابراین می توانید فاصله خود را
حفظ کنید .همچنین قسمتهایی از این دوره به صورت نظری و قسمتهایی به صورت عملی خواهد بود.
مربی آموزشی
دانش سارویی به صورت عکاس مستقل از سال  ۱۹۹۰در سوٰید فعالیت داشته .تجربیات زیادی در زمینه
آموزش عکاسی و ایجاد کارگاه های عکاسی در کشورهای مختلف دنیا دارد.
درباره 19-Covid
ما از توصیه های آژانس بهداشت عمومی سوئد برای کاهش شیوع این ویروس پیروی می کنیم .این بدان
معناست که ما از شرکت کنندگان میخواهیم که حد اکثر  ۴۸ساعت قبل از شروع دوره تست کرونا داده باشند و
به همراه خود گواهی مربوطه را داشته باشند .به طور کلی  ،این بدان معناست که ما مراقب بهداشت هستیم و
شرکت کنندگان را تشویق می کنیم که دستان خود را به طور منظم و شسته بشورند .ما از تمیز کردن سطح
باالی توالت اطمینان حاصل می کنیم .ما همچنین اندازه گروه و اندازه سالن را طوری تنظیم می کنیم که
شرکت کنندگان خیلی به هم نزدیک نباشند.
عالوه بر این  ،اگر عالئم کرونا )تب  ،سرفه  -برای اطالعات بیشتر به راهنمای مراقبت مراجعه کنید(  ،حتی
عالئم خفیف  ،باید از مراجعه به دوره خود خودداری کنید .ما همچنین شرکت کنندگان در گروه های خطر را
تشویق می کنیم که از شرکت در دوره های ما خودداری کنند.
به منظور ارتباط مستمر با هر گونه توصیه جدید از طرف آژانس بهداشت عمومی سوئد  ،ما فقط  ۱الی ۲
هفته قبل از شروع دوره در مورد اجرای دوره تصمیم خواهیم گرفت.
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